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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Střední průmyslová škola chemická a Vyšší odborná škola
chemická, Pardubice, Na Třísle 118

Škola:

Na Třísle 118, 530 88 Pardubice
Identifikátor ředitelství:

600 012 433

IZO: 048 161 179

Ředitel školy:

Ing. Martin Jícha

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Pardubice

Termín inspekce:

19. ledna 1999

Inspektoři:

Ing. Jarmil Feltl

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3,
4 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Absolutorium VOŠ

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Protokol o absolutoriu, výkaz o studiu na VOŠ, absolventské
práce, jmenovací dekret zkušební komise, jmenování dalších
členů komise ředitelem školy.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
V uvedený den se konalo absolutorium studijního oboru 16-27-7 Monitorování
životního prostředí na Vyšší odborné škole chemické. Zkouška se konala z cizího jazyka
(anglický nebo německý), odborných předmětů (analytická chemie, subsystémy životního
prostředí a člověk, krajina a životní prostředí) a obhajoby absolventské práce.
Stálí členové zkušební komise (předseda, místopředseda a třídní učitel) byli jmenováni
dekretem MŠMT ČR č. j. 27 942/98-23 ze dne 5. října 1998. Další členy zkušební komise
jmenoval ředitel školy.
Absolutorium bylo řádně připraveno, třída byla vkusně a účelně zařízená, bylo
vytvořeno klidné a příjemné prostředí. Zkoušky probíhaly podle harmonogramu,
psychohygienické podmínky byly dodrženy. Jednání komise napomáhalo vytváření klidné a
důstojné atmosféry. Zkušební komise zkoušela v plném počtu, pedagogická dokumentace
byla komisi k dispozici. Při obhajobách absolventských prací bylo k prezentaci použito
počítačové projekce. Zkoušení měli dostatečný prostor pro uplatnění své osobnosti,
projevili vcelku dobré vyjadřovací schopnosti s patřičnou kulturou projevu.
Inspekční zpráva - str. 1

U sledovaného vzorku zkoušených lze konstatovat velmi dobré znalosti.
Absolutorium se konalo ve smyslu Vyhlášky MŠMT č. 265 ze dne 27. září 1996,
kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších
odborných školách.

ZÁVĚRY
Celkově lze hodnotit připravenost, průběh a výsledky absolutoria jako nadprůměrné.

razítko

Podpisy inspektorů:

V e Svitavách

vedoucí týmu .Ing. Jarmil Feltl v. r.

dne 20. ledna 1999

Přílohy:

Inspekční zprávu jsem převzal(a) dne 22. ledna 1999........................................................
razítko

M. Jícha v. r.
Podpis ředitele(ky) školy ................................................

Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů, může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu
inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu
inspekční zprávy jsou její součástí.
Na vědomí
Adresát
Zřizovatel:
Školský úřad:
Připomínky ředitele(ky) školy
Datum
Čj. ČŠI

Datum předání/
odeslání zprávy
99-01-29
99-01-29

Text
nebyly vzneseny
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
104 039/99-2051
104 038/99-2051

